
 
รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 
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รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ/วิทยาลัย  :  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

รหัสหลักสูตร           :  25541531102406 
ภาษาไทย  :   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ  :   Doctor of Philosophy Program in Environmental Studies 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
 ชื่อย่อ  :    ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)  

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Doctor of Philosophy (Environmental Studies) 
 ชื่อย่อ  :    Ph.D. (Environmental Studies) 

 
3. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบ จากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 2560 
 สถานะ การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
 

ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
(สมอ.08) พ.ศ. 

เร่ิมใช้            ภาค
การศึกษา/    ปีการศึกษา 

คร้ังท่ี/ วัน-เดือน-ปี 
สภาวิชาการเห็นชอบ 

คร้ังท่ี/ วัน-เดือน-ปี 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

2562 2/2561 
3/2562 

18 มีนาคม 2562 
5/2562 

4 เมษายน 2562 

2563 1/2563 
5/2564 

21 พฤษภาคม 2563 
6/2564 

 4 มิถุนายน 2564 

2564 2/2564 
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4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 เนื่องจากอาจารย์ ดร.ประภาพร ชุลีลัง ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ เพ่ือให้การด าเนินงานหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หลักสูตรจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
5.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข   

จากเดิม อาจารย์ ดร.ประภาพร ชุลีลัง ขอปรับเป็น อาจารย์ ดร.ผมหอม เชิดโกทา 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย 
5.1 การปรับคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 

หลักสูตรปรบัปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรบัปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 

เหตุผล ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ที่จบ 
(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาที่จบ 

/ปีการศึกษาที่จบ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ 
(เรียงคุณวุฒ ิเอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาที่จบ 
/ปีการศึกษาที่จบ 

1. ผศ.ดร.สุวารีย์ 
ศรีปูณะ 

ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
พบ.ม. (พัฒนาสังคม) 
กศ.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536. 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    
 มหาสารคาม, 2516. 

1.  ผศ.ดร.สุวารีย์ 
ศรีปูณ 

ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
พบ.ม. (พัฒนาสังคม) 
กศ.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      
 มหาสารคาม, 2516. 

 
อ.ดร.ประภาพร 

ชุลีลัง ลาออกจาก
การเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสาย

วิชาการ 
 
 
 

2. อ.ดร.ประภาพร   
ชุลีลัง 
 

ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2531. 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2528. 

2. อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
 
 
บธ.ม. (การบญัชี) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัด
ปทุมธาน,ี 2558. 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2551. 
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์, 
2549. 

3. ผศ.ดร.อนัญญา 
โพธิ์ประดิษฐ ์

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
Cert. of Environmental Policy 
and Planning for Sustainable 
Society  
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. 
Tokyo Institute of Technology, 
Tokyo, Japan, 2557. 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2549. 
 

3. ผศ.ดร.อนัญญา 
โพธิ์ประดิษฐ ์

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
Cert. of Environmental Policy 
and Planning for Sustainable 
Society  
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์) 
 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. 
Tokyo Institute of Technology, 
Tokyo, Japan, 2557. 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2549. 
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5.2 การปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

หลักสูตรปรบัปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรบัปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 
เหตุผล ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ 

 (เรยีงคุณวุฒ ิเอก/โท/ตรี) 
สถาบันการศึกษาที่จบ/ 

ปีการศึกษาที่จบ 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ 

(เรียงคุณวุฒ ิเอก/โท/ตรี) 
สถาบันการศึกษาที่จบ/ 

ปีการศึกษาที่จบ 
1. ผศ.ดร.สุวารีย์ 
ศรีปูณะ 

ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
พบ.ม. (พัฒนาสังคม) 
กศ.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536. 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    
 มหาสารคาม, 2516. 

1.ผศ.ดร.สุวารีย ์
ศรีปูณะ 

ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
พบ.ม. (พัฒนาสังคม) 
กศ.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      
 มหาสารคาม, 2516. 

 

 
อ.ดร.ประภาพร  

ชุลีลัง ลาออกจาก
การเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสาย

วิชาการ 

 
 
 

2. อ.ดร.ประภาพร   
ชุลีลัง 
 

ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2531. 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2528. 

   

3. ผศ.ดร.อนัญญา 
โพธิ์ประดิษฐ ์

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
Cert. of Environmental Policy and 
Planning for Sustainable 
Society  
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. 
Tokyo Institute of Technology, 
Tokyo, Japan, 2557. 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2549. 

2. ผศ.ดร.อนัญญา 
โพธิ์ประดิษฐ ์

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
Cert. of Environmental Policy 
and Planning for Sustainable 
Society  
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. 
Tokyo Institute of Technology, 
Tokyo, Japan, 2557. 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2549. 
 

4.อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
 
 
บธ.ม. (การบญัชี) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน,ี 
2558. 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2551. 
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์, 2549. 

3.อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
 
 
บธ.ม. (การบญัชี) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน,ี 
2558. 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2551. 
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์, 2549. 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ 
 (เรยีงคุณวุฒ ิเอก/โท/ตรี) 

สถาบันการศึกษาที่จบ/ 
ปีการศึกษาที่จบ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ 
(เรียงคุณวุฒ ิเอก/โท/ตรี) 

สถาบันการศึกษาที่จบ/ 
ปีการศึกษาที่จบ 

 

5. ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล    
 
    
 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)   
วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี,  2457. 
สถาบันราชภฏัสวนดุสิต, 2543. 

4. ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล    
 
    
 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)   
วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี,  2457. 
สถาบันราชภฏัสวนดุสิต, 2543. 

6. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  
ถกลภักด ี

Ph.D. Polymer Chemistry and 
Engineering 
M.S. Polymer Science  
วท.บ. เคมี 

University of Leeds, 2548. 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. 

5. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  
ถกลภักด ี

Ph.D. Polymer Chemistry and 
Engineering 
M.S. Polymer Science  
วท.บ. เคมี 

University of Leeds, 2548. 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. 

7. อ.ดร.ขนิษฐา  
ภมรพล 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)  
(หลักสูตรนานาชาติ) 
วท.ม. (วิศวกรรมและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม) (หลักสูตรนานาชาติ) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนษุย)์ 
วท.บ. (เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี, 
2556. 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชยี,  2547. 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2548. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, 2545.  

6. อ.ดร.ขนิษฐา  
ภมรพล 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)  
(หลักสูตรนานาชาติ) 
วท.ม. (วิศวกรรมและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม) (หลักสูตรนานาชาติ) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนษุย)์ 
วท.บ. (เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี, 
2556. 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชยี,  2547. 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2548. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, 2545.  

8. อ.ดร.ณัฐสิมา 
 โทขันธ ์

ปร.ด. (ทรัพยากรที่ดินและ
สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (ทรัพยากรที่ดินและ
สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560. 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. 
 
สถาบันราชภฏัเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ,์ 2545. 

7. อ.ดร.ณัฐสิมา 
 โทขันธ ์

ปร.ด. (ทรัพยากรที่ดินและ
สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (ทรัพยากรที่ดินและ
สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560. 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. 
 
สถาบันราชภฏัเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ,์ 2545. 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ 
 (เรยีงคุณวุฒ ิเอก/โท/ตรี) 

สถาบันการศึกษาที่จบ/ 
ปีการศึกษาที่จบ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ 
(เรียงคุณวุฒ ิเอก/โท/ตรี) 

สถาบันการศึกษาที่จบ/ 
ปีการศึกษาที่จบ 

9. อ.ดร.วีระวัฒน์ 
 อุ่นเสน่หา 

ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
ศศ.บ. ศึกษาศาสตร์(ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2549. 
 

8. อ. ดร.วีระวัฒน ์
 อุ่นเสน่หา 

ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
ศศ.บ. ศึกษาศาสตร์(ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549. 

10. อ.ดร.ศศิธร  
หาสิน 

ปร.ด. (วนศาสตร์)  
วท.ม. (วนศาสตร์)  
วท.บ. (วนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2558. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2551. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. 

9. อ.ดร.ศศิธร  
หาสิน 

ปร.ด. (วนศาสตร์)  
วท.ม. (วนศาสตร์)  
วท.บ. (วนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. 

 

11. ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ 
สวัสด ี

ปร.ด.  
(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)  
วท.ม.(พลังงานทดแทน)  
วท.บ.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
 พระจอมเกลา้ธนบุรี, 2558. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, 2551. 

10. ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ 
สวัสดี 

ปร.ด.  
(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)  
วท.ม.(พลังงานทดแทน)  
วท.บ.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
 พระจอมเกลา้ธนบุรี, 2558. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, 2551. 
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6. ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

        
                                          

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
(ลงชื่อ) 

 
 
 

(อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
วันที่ ....... เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

หมวดวิชา 
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 

หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)  
พ.ศ. 2564 

แบบ 1 แบบ 2 แบบ 1 แบบ 2 แบบ 1 แบบ 2 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า - - - - ไม่นับ หน่วยกิต ไม่นับ หน่วยกิต ไม่นับ หน่วยกิต ไม่นับ หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า - - - - -  3 หน่วยกิต -  3 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า - - 12 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต - 9 หน่วยกิต - 9 หน่วยกิต 
    3.1) กลุ่มวิชาบังคับ - - - - - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต 
    3.2) กลุ่มวิชาเลือก - - - - - 3 หน่วยกิต - 3 หน่วยกิต 
4) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 
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1. ชื่อ นางสาวผมหอม นามสกลุ เชิดโกทา 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2558 
ปริญญาโท บธ.ม. (การบัญชี) สาขาวิชาการบญัช ี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2551 

ปริญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี) สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์ 2549 
 
4. ผลงานทางวิชาการ 
   4.1 บทความวิจัย  
พระเจริญ บุญทศ, สุวารีย์ ศรีปูณะ และผมหอม เชิดโกทา.(2564). พุทธวิธีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในวัดเพื่อส่งเสริม

เศรษฐกิจแบบองค์รวม.วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา. ปีท่ี 23. ฉบับท่ี 1. 2564: 231-242 

ผมหอม เชิดโกทา. (2563). สภาพปัญหาการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนต าบลหนองสังข์ อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีท่ี 14. 
ฉบับท่ี 3. กันยายน – ธันวาคม 2563: 106-114. 

 
4.2 บทความวิชาการ 

ประภาพร ชุลีลัง, ทศพร สอนบุตร, สุวารีย์ ศรีปูณะ และผมหอม เชิดโกทา. (2563). การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือลด
ภาวะโลกร้อนโดยบทบาทต ารวจจิตอาสา. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 5 
นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียน ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 พฤษภาคม 2563 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.2563: 275-289. 

 
4.3 ประสบการณ์ในการสอน 

11 ปี 
 
4.4 ภาระงานสอน 

4.4.1 วิชากลยุทธ์การบูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างยั่งยืน 
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